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2021 YILINA AİT 7 NİSAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA 
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 

1. 7 NİSAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 

Şirketimiz Ulusal Faktoring Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 2021 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda 
yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı ("Olağan Genel Kurul 
Toplantısı") 7 Nisan 2022, Perşembe günü saat 14:00’da, “Maslak Mah. Sümer Sok. No.3 Ayazağa Tic. 
Merk. B Blok K.10 Sarıyer/İstanbul" (Tel: 0 212 346 11 11, Faks: 0 212 346 09 09”adresinde yapacaktır. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 
II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları 
Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilecek kayden izlenen 
payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“MKK”) sağlanacak “Pay 
Sahipliği Çizelgesi”ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili MKK ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi 
edinilebilir. 

TTK’nın 415. maddesi uyarınca, pay senetleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve 
hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na 
katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise 
kimlik belgesi ve vekaletname ibraz etmeleri şarttır. 

2021 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu, yönetim kurulunun kar dağıtımına 
ilişkin teklifi ile SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (“Kurumsal Yönetim Tebliği”) 
düzenlenen kurumsal yönetim ilkelerine (“Kurumsal Yönetim İlkeleri”) ve sürdürülebilirlik ilkelerine 
(“Sürdürülebilirlik İlkeleri”) uyum ile ilgili açıklamaları ve Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem 
maddeleri ile SPK düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları, ilan ve 
toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, şirket merkezinde, 
şirketin www.ulusalfaktoring.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma 
Platformu ve e-MKK hizmetlerinden birisi olan Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (“e-GKS”) pay 
sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak 
pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak 
düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirketimiz birimlerimizden veya 
www.ulusalfaktoring.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu 
doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı 
Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da 
yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ya da noterce onaylı imza sirküleri veya 
imza beyanı eklenmiş vekaletnameleri Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden 
elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de 
zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan 
vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

e-GKS ile oy kullanacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 
Yönetmelik ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin 
Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun 
olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak 
pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy 
kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın (https://egk.mkk.com.tr) internet adresinden bilgi 
alabilirler.  
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TTK’nın 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“SPKn”) 30. maddesinin 1. fıkrası 
uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. 
Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na toplantısına katılmak istemeleri 
durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. 

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy 
kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısı ile toplantının resmi kurumlarca ilan 
edilen pandemi kurallarına uygun olarak yapılacağını, bu konuda resmi kurumlarca ilan edilecek yeni 
kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Bu çerçevede; 

- İçinde bulunulan pandemi koşullarının devam etmesi nedeniyle toplum sağlığının korunması 
açısından, pay sahipleri haricindeki misafirlerimiz genel kurul toplantı salonuna kabul 
edilemeyecektir 

- Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yiyecek-içecek ikramı yapılmayacaktır. 

COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında, salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla, şirketin genel 
kurul toplantısına pay sahiplerinin fiziki katılımının asgari düzeyde tutulmasını teminen, pay sahiplerinin 
genel kurul toplantısına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamaları 
tavsiye edilir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından 
işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.ulusalfaktoring.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış 
olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızdan ulaşabilirsiniz. 

SPKn uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla 
bildirim yapılmayacaktır. 

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 

Saygılarımızla,  

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. 

YÖNETİM KURULU 

Şirket Adresi: Maslak Mah. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat:10 34485 
Sarıyer/İSTANBUL  

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/430573 

Mersis No: 0889011738100078 

 

7 Nisan 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi: 

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda 
toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 

2. Şirketimiz yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, 
müzakeresi ve onaylanması, 

3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, 
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 
5. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 
6. SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Kar Payı Dağıtım Politikası”nın görüşülmesi ve 

onaya sunulması, 
7. Yönetim kurulunun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, 

kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 
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8. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey 
yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi, 

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari 
sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme, 

10. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit 
edilerek karara bağlanması, 

11. TTK’nın 363. maddesine göre faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan 
sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması, 

12. TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme 
kuruluşu seçiminin onaylanması, 

13. Şirketimizin 28 Kasım 2014 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiş olan Genel 
Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin iptali ve aynı konuda yeni iç 
yönergenin kabulü, 

14. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan “Bağış ve Yardım 
Politikası”nın görüşülmesi ve onaya sunulması, 

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketimizin 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar 
hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, 

16. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, Şirketimizin üçüncü kişiler 
lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler 
hususunda genel kurula bilgi verilmesi, 

17. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2021 yılı içerisinde çıkar 
çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

18. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey 
yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK’nın 395 ve 396. 
maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,  

19. Dilek ve Görüşler 
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2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 

SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Kurumsal Yönetim Tebliği”) uyarınca yapılması 
gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış 
olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır: 

2.1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay 
sayısı ve oy hakkı, Şirketimiz sermayesindeki her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay 
sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi 

İşbu Bilgilendirme Dokümanı’nın (“Bilgilendirme Dokümanı”) ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin 
ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, sermayedeki her bir pay grubunu temsil eden pay 
sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır: 

Şirketimiz payları A, B ve C grubu olarak üçe ayrılmıştır. Her payın genel kurulda 1 (bir) oy hakkı 
bulunmaktadır. Genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı 
hükümleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri ve TTK hükümleri ve esas sözleşme hükümlerine uyulur. Esas 
sözleşmenin “Genel Kurul’un Toplantı ve Karar Nisabı” başlıklı 22. maddesi uyarınca aşağıda yer verilen 
“Önemli Genel Kurul Kararları”nın alınabilmesi için ise mutlaka A grubu pay sahipleri ile B grubu pay 
sahiplerinin tamamının toplantıya katılımı ve olumlu oy kullanması gerekmektedir: 

 Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımına ilişkin 
kararlar ve bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan benzer 
kararlar, 

 Yasal veya düzenleyici koşullar ile uyumlu olmak amacı ve kayıtlı sermaye sistemine göre 
yapılacak sermaye artırımları dışında esas sözleşme veya yönetmeliklerin tadil edilmesi, 

 Satışa ve operasyonlara ilişkin genel ilke ve politikaların kararlaştırılması veya iş faaliyetlerinin 
esaslı olarak tadil edilmesi veya yeni bir iş koluna girilmesi, 

 Başka bir şirket, iş, firma veya kişi ile birleşme veya bunlara iştirak etme, stratejik ortaklıklara veya 
iş ortaklıklarına katılma veya bunları oluşturma veya başka bir kuruluşun hisselerini satın alma,  

 Temettü ödemesinin Şirketimizin faaliyetlerine zarar vermeyecek olması kaydıyla; net karın 
%18’ini aşan bir miktar için temettülerin miktarı ve zamanlamasının onaylanması, 

 İflas veya yeniden yapılandırma başvurularının yapılması veya onaylanması, infisah, tasfiye veya 
iş veya operasyonların durdurulmasının onaylanması, 

 Şirketimizin kontrolünün el değiştirmesi veya tasfiye ile neticelenebilecek herhangi bir işlem 
gerçekleştirilmesi, 

 Bağlı ortaklıkların oluşturulması, 

 Denetçi ve bağımsız denetçinin atanması, 

 Belirlenmiş gündeme yeni madde eklenmesi, 

 TTK'nın 395 ve 396. madde hükümlerinde düzenlenen yetkilerin verilmesi, 

 Avans kar dağıtımı kararı alınması, 

 Önemli miktarda Şirket varlığının toptan satışı. 

Önemli Genel Kurul Kararları için yukarıda bahsedilen yeter sayıları sağlanamadığında genel kurul 
toplantısı en az 15 (on beş) gün sonra ve en çok 30 (otuz) gün sonraki bir tarihe, belli bir yer ve saatte 
toplanılmak üzere ertelenecek ve ertelenen genel kurul toplantısında da aynı yeter sayı aranacaktır. 

Şirketimizin işleri ve idaresi TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Finansal Kiralama, Faktoring ve 
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Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve 6361 sayılı Finansal 
Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu (“6361 sayılı Kanun”) 
hükümlerinde belirtilen şartları haiz ve bu kurallara uygun olarak en fazla 3 (üç) yıllık görev süresi ile 
seçilen ve aralarında 6361 sayılı Kanun uyarınca yönetim kurulunun doğal üyesi sayıldığı müddetçe şirket 
genel müdürünün de bulunacağı 8 (sekiz) kişilik bir yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir. Şirketimiz 
yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, 2 (iki) üyesi B 
grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir. A ve B grubu pay sahiplerinin gösterdiği 
adaylar, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden oluşmaktadır. 
Yönetim kuruluna Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına 
ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından 
seçilmektedir. Yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı ise A grubu pay sahiplerinin gösterdiği 
adaylar arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmektedir.  

Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak TTK, sermaye piyasası mevzuatı 
ve ilgili ikincil düzenleme hükümleri uyarınca belirlenmiş olan toplantı ve karar nisapları uygulanır. 
Aşağıda yer verilen “Önemli Yönetim Kurulu Kararları”nın alınabilmesi için ise TTK, sermaye piyasası 
mevzuatı ve ilgili ikincil düzenleme hükümleri uyarınca belirlenmiş olan toplantı ve karar nisaplarına 
uyulması ve aynı zamanda A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen yönetim kurulu 
üyeleri ve B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen yönetim kurulu üyelerinin 
tamamının olumlu oyu aranır: 

 İmza sirkülerinde yapılacak her türlü değişiklik, 

 Şirketimizin faaliyetlerine ilişkin ve operasyonel genel ilkelerin veya politikaların kararlaştırılması 
veya iş faaliyetlerinin esaslı olarak tadil edilmesi veya yeni bir iş koluna girilmesi, 

 Herhangi bir fikri mülkiyet hakkının devredilmesi veya lisans verilmesi ya da alınması, 

 Yıllık bütçelerin onaylanması, 

 İflas veya yeniden yapılandırma başvurularının yapılması veya onaylanması, Şirketimizin herhangi 
bir nedenle feshedilmesi, tasfiyesine karar verilmesi, iflas etmesine, iflas ertelemesi talep 
edilmesine, konkordato ilan etmesine veya TTK'nın 408. Maddesinin 2. fıkrası hükmü saklı olmak 
kaydıyla, malvarlığının tamamının satılmasına karar verilmesi veya iş veya operasyonların 
durdurulmasının onaylanması, 

 Şirketimizin, menkul kıymetlere sahip olunması veya ortaklık yoluyla ya da sair mülkiyet ve/veya 
oy hakları ve/veya imza sirküleri ve/veya yazılı olmayan diğer araçlar yoluyla hisse oranına veya 
hissedar olup olmamasına bakılmaksızın, yönetimini ve politikalarını yönlendirme veya 
yönlendirme yetkisine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması durumunun veya böyle bir hak 
ve yetkisi olmamakla birlikte fiilen bu hakları kullanma gücünün değişmesi veya tasfiyesi ile 
neticelenebilecek herhangi bir işlem gerçekleştirilmesi, 

 Mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcı ve kurumsal hukuk müşavirinin aday gösterilmesi, 
atanması, tekrar atanması ve görevden alınması, sözleşmelerinin değiştirilmesi veya feshedilmesi, 

 Şirketimizin esas sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 5 (beş) yıllık süreç için 
öngörülen gelir gider tablosu, bilanço ve öngörülen operasyonel hedefler gibi unsurları içeren iş 
planın değiştirilmesi, 

 Şirketimizin finansal tablolarının bağımsız denetimi için görevlendirilecek bağımsız denetçiyi 
atama ve azletme, 

 Şirketimizin olağan iş akışı çerçevesinde görevlerinin ve sıfatlarının gereğini yerine getirmek üzere 
halihazırda icra komitesi ve kredi komitesi üyesi pozisyonunda olan müdür direktörlerin görevden 
alınması hariç olmak üzere, icra komitesi ve kredi komitesi üyelerinde herhangi bir değişiklik 
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yapılması, 

 İşleyiş yönergesi yönetim kurulu kararında herhangi bir değişiklik yapılması, 

 Sermayenin artırılması, hisse veya diğer menkul kıymetlerin, opsiyonların veya senetlerin 
onaylanması veya tedavüle çıkartılması, 

 Hisse devirlerinin ve hisseler üzerindeki takyidatların pay defterine kaydı konusunda karar 
alınması, 

 Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik 
hükümleri uyarınca hazırlanacak ve genel kurulun onayına sunulacak olan yönetim kurulu faaliyet 
raporunun hazırlanması, 

 Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması, 

 Sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesine ilişkin karar alınması, 

 Temsil yetkisinin bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür sıfatını taşıyan üçüncü kişilere 
devredilmesi yönünde işleyiş yönergesi hazırlanarak karar alınması, 

 Kayıtlı sermaye esaslarına göre yönetim kurulu tarafından sermaye artırımı, imtiyazlı pay 
sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması 
veya primli veya nominal değerinin altında pay ihracına yönelik karar alınması. 

Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesi uyarınca, A Grubu ve B Grubu pay 
sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri, diledikleri zaman yönetim kurulu toplantılarına 
toplantı gününden en az üç gün önce diğer pay grubunun aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerine 
bildirmek şartıyla herhangi bir danışmanları veya kendilerinin veya bağlı ortaklıklarının çalışanları 
eşiğinde katılma hakkına sahiptirler. 

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla pay sahiplerimizin, Şirketimizde sahip olduğu oy hakları aşağıdaki 
tabloda bilgilerinize sunulmaktadır: 

Pay Sahibi Grubu Pay Tutarı 
Sermaye Oranı 

(%) 
Oy Hakkı 

Oy Hakkı 
Oranı 

PineBridge 
Eurasia 

Financial 
Investments 

S.à.r.l 

B 5.000.000 3,75 5.000.000 5.000.000 

C 26.990.000 20,22 26.990.000 26.990.000 

İzak Koenka A 24.740.000 18,53 24.740.000 24.740.000 

Kurt Korkut 
Jolker 

A 22.360.000 16,75 22.360.000 22.360.000 

Erdal Henri 
Frayman 

A 5.900.000 4,42 5.900.000 5.900.000 

Veysel 
Domaniç 

A 10.000 0,01 10.000 10.000 

Halka Açık C 48.500.000 36,33 48.500.000 48.500.000 
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Toplam  133.500.000 100,00 133.500.000 133.500.000 

2.2. Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde 
planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve 
bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi. 

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz 
faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz 
tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise http://www.kap.gov.tr/ 
adresinden ulaşılabilir. 

2.3. Yönetim kurulu üyelerindeki değişikliğin gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği onayı 
genel kurula sunulacak olan kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve 
ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik 
düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi 
seçilmesi durumunda, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi. 

Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrası uyarınca; paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve 
borsada işlem görmeye başlaması için SPK’ya başvuran ortaklıklar, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 5. 
maddesinin 2. fıkrasında belirtilen liste ilan edilene kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların 
yükümlülüklerine tabi olacak olup, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk 
genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak zorundadır. 2021 mali yılına ilişkin gerçekleştirilecek 
Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirketimiz paylarının borsada işlem görmeye başladıktan sonraki ilk genel 
kurul toplantısı olacak olup bu toplantı tarihi itibariyle uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’ne uyum yükümlülüğü başlayacaktır.  

Kural olarak; Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden 4.3.4 
numaralı ilke gereğince seçilecek yönetim kurulu üyelerinin üçte birinin Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde 
tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. Öte yandan anılan tebliğin 6. maddesinin 1. fıkrası 
uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye sayısı hakkında 4.3.4 numaralı ilkede belirtilen kriterler üçüncü 
gruptaki ortaklıklar için uygulanmaz. Bu ortaklıklarda bağımsız üye sayısının 2 (iki) olması yeterlidir. Bu 
durumda üçüncü grupta yer alan Şirketimiz açısından 2 (iki) üyenin SPK’nın uyulması zorunlu olan 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları gerekmektedir.  

Ara dönemde yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılan Serkan Özer'in yerine 15 Şubat 2022 tarih 
ve 2022/8 sayılı yönetim kurulu kararı ile Dilek Duman atanmıştır. Yeni atanan yönetim kurulu üyesi 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaktadır. Yönetim kurulu kararı ile 
yapılan bu atama TTK’nın 363. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin 
onayına sunulacaktır. Atanan bağımsız yönetim kurulu üyesinin son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler 
ve özgeçmiş bilgileri ile bağımsızlık beyanına EK-4’te yer verilmiştir. İkinci bağımsız yönetim kurulu 
üyesinin atanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

2.4. Şirketimizin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri 
Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem 
önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri hakkında bilgi 

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir. 

2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı 
ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi: 

Yoktur. 
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3.  7 NİSAN 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM 
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması 
konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 

TTK, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul 
Yönetmeliği”) ve 5 Aralık 2014 tarih ve 8709 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen 
Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi’nin (“Genel Kurul İç Yönergesi") hükümleri çerçevesinde genel 
kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçimi yapılacaktır. 
Toplantı başkanı Genel Kurul İç Yönergesi’ne uygun olarak en az bir tutanak yazmanı görevlendirecektir. 
Toplantı başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilecektir. TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde, genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, genel kurulun 
toplantı başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır. 

2. Şirketimiz yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun 
okunması, müzakeresi ve onaylanması 

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPKn ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından 
önceki 3 (üç) hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalı’nda ve 
Şirketimizin www.ulusalfaktoring.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin 
incelemesine sunulan 2021 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, söz konusu rapor pay 
sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır. 

3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması 

Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki 3 (üç) hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK’nın 
Elektronik Genel Kurul Portalı’nda ve Şirketimizin www.ulusalfaktoring.com adresindeki kurumsal 
internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 
Bağımsız Denetim Raporu hakkında genel kurula bilgi verilecektir. 

4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve 
onaylanması 

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPKn ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul 
Toplantısı'ndan önceki en az üç hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul 
Portalı’nda ve Şirketimizin www.ulusalfaktoring.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay 
sahiplerimizin incelemesine sunulan Finansal Tablolarımız ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre 
hazırlanan Mali Tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına 
sunulacaktır. 

5. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra 
edilmesi 

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, 
işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır. 

6. SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Kar Payı Dağıtım Politikası”nın 
görüşülmesi ve onaya sunulması 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.6.1. numaralı ilkesi ile II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin (“Kar Payı 
Tebliği”) 4. maddesi gereğince Şirketimizin “Kar Payı Dağıtım Politikası” oluşturulmuş olup Olağan 
Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın bilgi ve onayına sunulacaktır. Bu doğrultuda hazırlanan “Kar 
Payı Dağıtım Politikası” EK/1’de sunulmaktadır. 
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7. Yönetim kurulunun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin 
görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi 

Şirketimiz tarafından TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na 
uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 
tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 22.001 bin 
TL “Net Dönem Karı” elde edilmiş olup,  BDDK’nın E-12509071_103.02.01-43107 sayılı izin yazısı 
çerçevesinde, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate 
alınarak, Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer alan Kar Dağıtım 
Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/2’de yer almaktadır. 

8. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri 
ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi ve 
görüşülmesi 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey 
yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından “Ücretlendirme Politikası” olarak yazılı hale 
getirilmiş olup, genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay 
sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanan “Ücretlendirme 
Politikası” EK/3’te yer almaktadır. 

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu 
üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında 
bilgilendirme 

SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey 
yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen ücretlendirme politikamız çerçevesinde 2021 faaliyet 
yılına ilişkin Finansal Raporlarımızda belirtildiği üzere ayrılanlara ilişkin ödemeler dahil olmak üzere, 
Şirketimizin kilit yöneticilerine sağlanan/sağlanacak net ödeme tutarı 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren 
hesap döneminde 24.440 bin TL’dir.  

10. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali 
haklarının tespit edilerek karara bağlanması, 

SPK, TTK ve Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan hükümler ile Ücret Politikamız kapsamında 2022 
faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarları, genel kurulun görüşüne ve onayına 
sunulacaktır. 

11. TTK’nın 363. maddesine göre faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu 
üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul’un onayına 
sunulması 

Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Serkan Özer’in görevinden istifa ederek yönetim kurulu üyeliğinden 
ayrılması üzerine, kalan görev süresini tamamlamak üzere 15 Şubat 2022 tarih ve 2022/8 sayılı yönetim 
kurulu kararı ile gerçek kişi olarak Şirketimiz yönetim kurulu üyeliğine Dilek Duman atanmış olup, söz 
konusu atama hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.  

Kural olarak; Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden 4.3.4 
numaralı ilke gereğince seçilecek yönetim kurulu üyelerinin üçte birinin Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde 
tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. Öte yandan anılan tebliğin 6. maddesinin 1. fıkrası 
uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye sayısı hakkında 4.3.4 numaralı ilkede belirtilen kriterler üçüncü 
gruptaki ortaklıklar için uygulanmaz. Bu ortaklıklarda bağımsız üye sayısının 2 (iki) olması yeterlidir. Bu 
durumda üçüncü grupta yer alan Şirketimiz açısından 2 (iki) üyenin SPK’nın uyulması zorunlu olan 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları gerekmektedir.  

TTK’nın 363. maddesi uyarınca atanmış olan Dilek Duman zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde 
tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaktadır. İkinci bağımsız yönetim kurulu üyesinin atanmasına 
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yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Genel kurulun onayına sunulacak olan bağımsız yönetim kurulu üyesinin özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı 
EK/4’te sunulmaktadır. 

12. TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız 
denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması 

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulunun 14 Mart 2022 tarih ve 2022/12 sayılı 
toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu 
kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim 
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun 
onayına sunulacaktır.  

13. Şirketimizin 28 Kasım 2014 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiş 
olan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin iptali ve aynı konuda 
yeni iç yönergenin kabulü, 

Şirketimiz 28 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu olağanüstü genel kurul toplantısında Genel 
Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin kabul edilmesine yönelik karar almıştır. Söz 
konusu yönerge, TTK hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup SPK düzenlemeleri ile uyumlu olmayan 
hükümler içermektedir. Bu nedenle SPK düzenlemeleri ile uyumlu yeni bir iç yönerge pay sahiplerimizin 
görüşüne ve onayına sunulacaktır. Genel kurulun onayına sunulacak olan genel kurul iç yönergesi EK/5’te 
sunulmaktadır. 

14. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan “Bağış ve 
Yardım Politikası”nın görüşülmesi ve onaya sunulması 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.10. numaralı ilkesi gereğince bağış ve yardımlara ilişkin olarak 
Şirketimizce “Bağış ve Yardım Politikası” oluşturulmuş olup genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgi 
ve onayına sunulacaktır. Bu amaçla hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikası” EK/6’da yer almaktadır. 

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketimizin 2021 yılında yaptığı bağış ve 
yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 
belirlenmesi 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.10. numaralı ilkesi gereğince 2021 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve 
yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir. Ayrıca 
Kar Payı Tebliği’nin 6. maddesi gereğince; yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede hüküm bulunmaması 
durumunda genel kurulca belirlenmelidir. Bu doğrultuda 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için 
üst sınır genel kurul toplantısında ortaklarımızca belirlenecektir. Kar Payı Tebliği uyarınca yıl içinde 
yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu bağışlar genel kurulun 
onayına yönelik olmayıp, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Şirketimiz 2021 yılında herhangi bir 
bağışta bulunmamıştır. SPKn ve Kar Payı Tebliği’nin ilgili hükümleri kapsamında 2022 yılında yapılacak 
bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.  

16. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, Şirketimizin 
üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya 
menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi 

Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurul toplantısında ortaklara 
Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir 
veya menfaatler konusunda bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketimizin halihazırda 3. kişiler lehine vermiş 
olduğu bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.  

17. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2021 yılı içerisinde 
çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 
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Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 numaralı ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay 
sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci 
dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden 
olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren 
ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir 
başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda 
konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır 
ve genel kurul tutanağına işlenir. 

2021 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme 
gerektiren önemli bir işlem olmamıştır. 

18. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst 
düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK’nın 
395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395. 
maddesinin 1. fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak 
genel kurulun onayı ile mümkündür. 

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda 
ortaklarımızın onayına sunulacaktır 

19. Dilek ve Görüşler 
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EK/1: Kar Payı Dağıtım Politikası  

 

 

KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI 

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak 

İşbu kâr payı dağıtım politikası, Ulusal Faktoring A.Ş.’nin (“Şirket”) Esas Sözleşmesi (“Esas Sözleşme”) ve ilgili 
düzenlemeler kapsamında yapacağı kâr payı ve kâr payı avansı dağıtımlarına ilişkin esasları belirler. 

Bu politika Esas Sözleşme, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
(“TTK”), II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği (“Kâr Payı Tebliği”), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Vergi 
Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. 

Madde 2: Amaç 

Kâr payı dağıtım politikasının amacı Şirket’in ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılar ve Şirket menfaatleri 
arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kâr dağıtımı 
anlamında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir. 

Madde 3: Kâr Payı Dağıtımı Esasları 

 Kâr payı dağıtım kararına, kârın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket 
genel kurulu tarafından karar verilir.  

 İlgili düzenlemeler ve mali imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, Şirket’in uzun vadeli stratejileri, 
iştirak ve bağlı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit 
durumu dikkate alınarak; Esas Sözleşme, TTK, SPKn, Kâr Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri 
çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının asgari %18’inin pay sahiplerine ve kâra katılan 
diğer kişilere dağıtılması hedeflenmektedir.  

 Kâr payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte 
kullanılması ile dağıtılabilir.  

 Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul'un Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 22. maddesi uyarınca, kâr payı 
ödemesinin Şirket'in faaliyetlerine zarar vermeyecek olması kaydıyla, net kârın %18'ini aşan bir miktar 
için kâr payı dağıtımı oranının ve zamanlamasının onaylanması önemli genel kurul kararlarından olup, A 
ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının olumlu oyunu gerektirir. 

 Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 
alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket’in payları arasında kâr payı imtiyazı öngören bir 
pay bulunmamaktadır. 

 Kâr payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı 
tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel 
kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.  

 TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme’de veya işbu kâr dağıtım politikasında 
pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr 
aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi 
dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için 
belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. 

 Kâr payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi 
sonu itibarıyla başlanması şartıyla, genel kurulda belirlenen tarihte başlanır. 
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 Esas Sözleşme uyarınca, genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği 
sürece geri alınamaz. 

 Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sermaye 
yeterliliği ve öz kaynak gücü, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlı 
olup, pay sahiplerinin gelecekte nakit ve/veya pay olarak kar payı alabileceklerine dair bir güvencede de 
bulunmamaktadır. 

 Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve 
dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgilere kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir 
ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.  

Madde 4: Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları 

 Şirket Esas Sözleşmesi kâr payı avansı dağıtımına uygun olup, Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 
yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile ilgili hesap dönemi ile 
sınırlı olacak şekilde kâr payı avansı dağıtma kararı alabilir. 

 Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul'un Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 22. maddesi uyarınca kâr payı 
avansı dağıtımı kararı alınması önemli genel kurul kararlarından olup, A ve B Grubu pay sahiplerinin 
tamamının olumlu oyunu gerektirir. 

Madde 5 – Kamuyu Aydınlatma 

 SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca kâr dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı 
dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı 
dağıtım tablosu ile birlikte kamuya duyurulur.  

 Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması 
zorunludur. Ayrıca işbu kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu 
değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi de kamuya duyurulur. 

 İşbu politika, genel kurulun onayını müteakip Şirket’in internet sitesinde kamuya açıklanır. 
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EK/2: Yönetim Kurulu’nun 2021 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım 
Tablosu  

 

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarihli toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. 

maddesinin 4. fıkrası uyarınca: 

1. 2021 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal 

mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ile BDDK’nın E-

12509071_103.02.01-43107 sayılı izin yazısı çerçevesinde; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-

14.1 Tebliği'ne ve BDDK’nın “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman 

Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik” ile “Kamuya 

Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ”ine uygun olarak ve Türkiye Muhasebe 

Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2021 yılı net 

dönem kârı olan 22.001.000 TL'den, 1.100.053,07 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak ve SPK 

düzenlemeleri paralelinde yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı dikkate alınarak net dağıtılabilir dönem 

kârı 20.900.946,93 TL olarak hesaplanmıştır. 

2. Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; brüt 3.666.833,33 TL (net 3.300.150 TL) tutarında Birinci Kâr Payı 

dağıtılması, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve kâr dağıtımına 26 

Nisan 2022 tarihinden itibaren başlanması hususlarının Olağan Genel Kurul’un tasvibine sunulmasına 

karar verilmiştir. 

3. Bu kararların uygulanması için gerekli tüm işlemlerin yapılmasına, 

 karar verilmiştir. 

2021 yılına ait kar dağıtım tablosu aşağıdadır. 

Saygılarımızla, 

 

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 133.500.000  

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.185.133  

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 

3. Dönem Kârı 26.731.000 26.731.605,84 

4. Vergiler ( - ) 4.730.000 4.730.544,35 

5. Net Dönem Kârı 22.001.000 22.001.061,49 
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6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )     

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.100.053 1.100.053,07 

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 20.900.947 20.901.008,42 

Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)     

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı     

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0   

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 20.900.947   

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 3.666.833   

* Nakit 3.666.833   

* Bedelsiz 0   

* Toplam 3.666.833   

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı     

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı     

* Çalışanlara     

* Yönetim Kurulu Üyelerine     

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere     

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı     

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı     

16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0   

17. Statü Yedekleri     

18. Özel Yedekler     

19. Olağanüstü Yedek 17.234.114 17.234.175 

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0 

 

Kâr Payı Oranları Tablosu 

 

Pay Grubu 

TOPLAM 
DAĞITILAN 
KAR PAYI - 

NAKİT (TL) - 
NET 

TOPLAM 
DAĞITILAN 
KAR PAYI - 
BEDELSİZ 

(TL) 

TOPLAM 
DAĞITILAN KAR 

PAYI / NET 
DAĞITILABİLİR 

DÖNEM KARI (%) 

1 TL NOMİNAL 
DEĞERLİ PAYA 
İSABET EDEN 

KAR PAYI - 
TUTARI(TL) - 

NET 

1 TL NOMİNAL 
DEĞERLİ PAYA 
İSABET EDEN 

KAR PAYI - 
ORANI(%) - NET 

NET 

A Grubu 1.310.419 0 6,27 0,02472 2,472 

B Grubu 123.601 0 0,59 0,02472 2,472 

C Grubu 1.866.130 0 8,93 0,02472 2,472 

TOPLAM 3.300.150 0 15,79 0,02472 2,472 
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EK/3: Ücretlendirme Politikası  

 

 

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI 

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak 

İşbu ücretlendirme politikası Ulusal Faktoring A.Ş.’nin (“Şirket”) ilgili düzenlemeler kapsamında yönetim kurulu 
üyeleri ve idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki üst düzey yöneticilerin ücretlendirmesine ilişkin esasları 
belirler. 

İşbu ücretlendirme politikası 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
yayımlanan II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. 

Madde 2: Amaç 

Ücretlendirme politikasının amacı ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket faaliyetlerinin 
kapsamı ve yapısı, Şirket’in stratejileri ve uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarak planlanıp yürütülmesini 
sağlamaktır. 

 

Madde 3: Ücretlendirme Esasları 

 Kurumsal yönetim komitesi ücretlendirme politikasını değerlendirmek ve önerilerini Şirket’in yönetim 
kurulu onayına sunmakla görevli ve yetkilidir.  

 Yönetim kurulu üyelerine her yıl genel kurul tarafından belirlenen tutarda ücret ödenecektir. Yönetim 
kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı 
sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik gibi unsurlar dikkate alınacaktır.   

 Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak 
düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. 

 Üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler, Şirket'in kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını ve 
sürdürülebilir performansın sağlanmasını teşvik etmek üzere kurgulanacaktır.  

 Şirket; genel kurul onayına tâbi olmak üzere usul ve esasları yönetim kurulu tarafından belirlenen sadakat 
primi, pay edindirme programı gibi ücretlendirme esaslarını kabul edebilir. 

 Ücretler, Şirket'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olacaktır. Üst düzey 
yöneticiler, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınarak adil şekilde ücretlendirilecektir. 

 Baz ücretler her yıl gözden geçirilmek suretiyle belirlenecektir. 

 Prim ödemeleri, kurumsal hedeflere ulaşmada çalışanların etkinliğinin artırılması, performans 
sürekliliğinin temin edilmesi; bireysel performansın ön plana çıkartılarak başarılı çalışanların 
ayrıştırılması; Şirket için katma değer yaratan çalışanların bu doğrultuda ödüllendirilmesi için yapılan 
ödemelerdir.  

 Ücretlendirme ve prim çalışmalarında ilgili dönemlere ait performans ölçümleri dikkate alınacak ve prim 
ödemeleri başta olmak üzere, performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmeyecektir.  

 Ücret, prim ve diğer özlük haklarının gizliliği esastır. 

 Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere borç verilmeyecek, kredi kullandırılmayacak veya 
bunlar lehine teminat, kefalet veya garanti verilmeyecektir.  

 Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin üstlendikleri sorumluluk ve görevleri gereği 
katlandıkları giderler Şirket tarafından karşılanacaktır. 
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 Yıl içinde üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine 
sunulacak ve finansal raporlar çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.  

 İşbu ücretlendirme politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden yönetim kurulu sorumlu 
olacaktır. Ücretlendirme uygulamalarının yönetim kurulu adına izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması 
sürecini kurumsal yönetim komitesi yürütür. 
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EK/4: Dilek Duman'ın Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı 

 

 

ADI-SOYADI:  DİLEK DUMAN     

YERLEŞİM YERİ: İSTANBUL 

ÖĞRENİM DURUMU (Ayrıntılı): 
1985-1990 BOĞAZİÇİ ÜNİVESİTESİ BİLGİSAYAR 
MÜHENDİSLİĞİ 

HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN UNVANI 
VE ADRESİ: 

-     

MESLEĞİ VE GÖREVİ UNVANI: BİLGİSAYAR MÜH. 

T.C. KİMLİK NUMARASI:      

VERGİ KİMLİK NUMARASI:       

VARSA FİRMADAKİ ORTAKLIK PAYI: -     

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİ  
KURULUŞUN 
UNVANI 

GİRİŞ-AYRILIŞ 
TARİHİ 

GÖREV UNVANI  

1- DENİZBANK A.Ş. 1.1.2008-31.7.2021 GENEL MÜDÜR YRD.  
2- INTERTECH A.Ş. 7.6.2004-31.12.2007 GENEL MÜDÜR  
3- DENİZBANK A.Ş. 20.10.1997-6.6.2004 GENEL MÜDÜR  
4- INTERTECH A.Ş. 6.12.1993-10.10.1997 MİMARİ DANIŞMAN  
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EK/5: Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge  

 

 

 
Ulusal Faktoring Anonim Şirketi 

Genel Kurulunun 
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu İç Yönerge'nin amacı; Ulusal Faktoring Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve 
usullerinin, TTK, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Ulusal 
Faktoring Anonim Şirketi’nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar. 
 
Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu 
Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim 
kurulunca hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu İç Yönerge'de geçen; 
a) Bakanlık: T.C. Ticaret Bakanlığı'nı, 
b) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını, 
c) Elektronik Genel Kurul Sistemi: Genel kurullara elektronik ortamda katılmayı teminen 30/12/2012 tarihli ve 
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun'unun 13. maddesi uyarınca payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden 
izlenen borsaya kote şirketler için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak elektronik platformu, 
c) İç Yönerge: İşbu Ulusal Faktoring Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç 
Yönerge'yi, 
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini, 
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını, 
d) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu, 
e) Toplantı başkanlığı: TTK'nın 419'uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından 
toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan 
yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi 
halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,  
 
ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Kurulun 

Çalışma Usul ve Esasları 
 
Uyulacak hükümler 
MADDE 4 – (1) Toplantı, TTK, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun 
olarak yapılır. 
 
Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar 
MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay 
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sahipleri veya bunların temsilcileri, gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, finansal 
tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer, bağımsız denetçi, Şirket'in diğer yöneticileri, 
Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde görev alacak sertifikalı kullanıcılar ile gerektiğinde bu sisteme müdahale 
edecek teknik işlemlerle ilgilenen kişiler, basın-yayın mensupları, Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına 
seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ve ilgili diğer kişiler girebilir.  
 
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca kurulan Elektronik 
Genel Kurul Sistemi'nden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin 
temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini 
ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz 
konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim 
kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.  
 
(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak 
kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim 
kurulunca yerine getirilir.  
 
Toplantının açılması 
MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun usulüne uygun olarak 
İstanbul ili dahilinde önceden tespit edip duyuracağı başka bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu 
başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisi tarafından, esas sözleşmede daha 
ağır nisap öngörülmedikçe, TTK'nın 418'inci ve 421'inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir 
tutanakla tespiti üzerine açılır. 
 
Toplantı başkanlığının oluşturulması 
MADDE 7- (1) Bu İç Yönerge'nin 6'ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle 
önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da 
bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. 
 
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru 
görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ndeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla 
toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir. 
 
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda 
yetkilidir. 
 
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken TTK'ya, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine 
uygun hareket eder. 
 
Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri 
MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 
 
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna 
uygun olup olmadığını incelemek. 
 
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma 
Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla 
çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç (3) hafta 
önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek. 
 
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak 
bu İç Yönerge'nin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine 
getirilip getirilmediğini kontrol etmek. 
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ç) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet 
raporunun, bağımsız denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa 
yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve 
gerekli olması halinde diğer ilgili kurumların uygunluk görüşü ile kayıtlı sermaye sisteminde kayıtlı sermaye tavanı 
içerisinde yapılacak sermaye artırımı dışındaki diğer esas sözleşme değişiklikleri için Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 
izin yazısı ve ekli değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel 
kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin 
diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu 
toplantı tutanağında belirtmek. 
 
d) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik 
kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek. 
 
e) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını 
tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. 
 
f) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, TTK'da belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına 
çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak. 
 
g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak. 
 
ğ) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak 
ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek. 
 
h) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek. 
 
ı) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların 
TTK ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek. 
 
i) TTK'nın 436'ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy 
kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına TTK ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü 
sınırlamayı gözetmek. 
 
j) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı 
konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak 
toplantıda görüşülmek üzere ertelemek. 
 
k) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve 
tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer 
vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek. 
 
l) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, bağımsız denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır 
bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm 
belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek. 
 
Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler 
MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem 
maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum 
genel kurulun onayına sunulur. Esas sözleşmede belirtilen karar nisabına uygun olarak gündem maddelerinin 
görüşülme sırası değiştirilebilir. 
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Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi 
MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: 
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 
c) Hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması, 
ç) Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması 
d) Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, 
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 
f) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen 
"Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 
onaylanması, 
g) Yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının belirlenmesi, 
ğ) Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, 
bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, 
h) TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız 
denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması, 
ı) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi. 
i) Gerekli görülen diğer konular. 
j) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tabi olunan diğer resmi kurumlar uyarınca belirlenen konular. 
 
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur. 
 
(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara 
bağlanamaz: 
 
a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir. 
b) TTK'nın 438'inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp 
almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır. 
c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların 
müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 
istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir. 
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik 
sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, 
yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda esas 
sözleşmede yer alan karar nisabı uygulanarak gündeme alınır. 
e) Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasına istediği hususlar genel kurul 
gündemine alınır. 
 
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar 
verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz. 
 
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlık'ça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen 
konular gündeme konulur. 
 
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. 
 
Toplantıda söz alma 
MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer 
durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre 
bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, elektronik genel kurul düzenlemeleri saklı kalmak 
kaydıyla, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel 
kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin 
sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden 
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sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde 
tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz. 
 
(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile 
denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. 
 
(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli 
konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, 
genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı 
konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir. 
 
(4) TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul 
ve esaslar uygulanır. 
 
Oylama ve oy kullanma usulü 
MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar 
taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya 
geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine 
söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. 
Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez. 
 
(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret 
denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında 
yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi 
bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde 
verilmiş kabul edilir.  
 
(3) TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar 
uygulanır. 
 
Toplantı tutanağının düzenlenmesi 
MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, 
grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların 
ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların 
sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın TTK ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun 
olarak düzenlenmesi sağlanır. 
 
(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde 
mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı 
yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır. 
 
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi 
tarafından imzalanır. 
 
(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, 
toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı 
ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, davetin ne surette yapıldığının belirtilmesi zorunludur. 
 
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla 
tutanakta belirtilir. 
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(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı 
ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır. 
 
(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini 
belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa 
eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. 
 
Toplantı sonunda yapılacak işlemler 
 
MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm 
evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı 
bir tutanakla bu durum tespit edilir. 
 
(2) Yönetim kurulu, özellikli işlemlerde TTK'da öngörülen daha uzun süreler saklı kalmak kaydıyla toplantı 
tarihinden itibaren en geç on beş (15) gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili 
müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. 
 
(3) Tutanak, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 
derhal yer alır. 
 
(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını 
Bakanlık temsilcisine teslim eder. 
 
Toplantıya elektronik ortamda katılma 
 
MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı 
tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler TTK'nın 1527'nci 
maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir. 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

 
Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler 
 
MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim 
Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri 
Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. 
 
(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil 
belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen yönetmelik hükümlerine uyulması 
zorunludur. 
 
İç Yönerge'de öngörülmemiş durumlar 
MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönerge'de ve esas sözleşmede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması 
halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir. Esas sözleşme ve İç Yönerge arasında tutarsızlık 
olması halinde, şirket esas sözleşmesi dikkate alınır ve İç Yönerge'nin değiştirilmesi için gerekli işlemler yapılır.  
 
 
İç Yönerge'nin kabulü ve değişiklikler 
MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Ulusal Faktoring Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu 
tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir. 
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İç Yönerge'nin yürürlüğü 
MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Ulusal Faktoring Anonim Şirketi’nin __/__/2022 tarihli genel kurul 
toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer. 
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EK/6: Bağış ve Yardım Politikası  

 

 

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI 

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak 

İşbu politika, Ulusal Faktoring A.Ş.’nin (“Şirket”) yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin esasları belirler. 

Bu politika, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), II-19.1 
sayılı Kâr Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkeleri de 
dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun ("SPK") düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ("Esas 
Sözleşme") ilgili hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Madde 2: Amaç 

Şirket, toplumsal ve kurumsal sorumluluk bilinci içerisinde toplumsal ihtiyaçları karşılamak, ülkenin geleceğine 
ve kalkınmasına katkıda bulunmak suretiyle, eğitim, sağlık, kültür-sanat, hukuk, bilimsel araştırma, çevreyi 
koruma, spor, engellilerin topluma kazandırılması, girişimcilik, teknoloji, iletişim ve benzeri kamuya yararlı 
faaliyetlerin karşılıksız bağışlarla özendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli ilke, kuralların belirlenmesi, bağış 
sürecinin yönetilmesi ve bu konuda bilgilendirme, raporlama ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla bağış 
politikası oluşturmuştur. 

Madde 3: Bağış Esasları: 

 Şirket, SPK düzenlemeleri, SPKn, TTK, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve diğer ikincil düzenlemeler 
ile Şirket iç düzenlemeleri ve Esas Sözleşmesi’nin işletme konusuna ilişkin maddesi çerçevesinde, 
kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında, SPK’nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine 
ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların 
genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, işletme konusunu aksatmayacak şekilde genel 
kurulun tespit edeceği sınırlar dâhilinde  bağış ve yardım yapabilir.  

 Şirket tarafından bağış yapılabilmesi için gerekli hüküm, Şirket’in Esas Sözleşmesi’nde bulunmaktadır.  
 Tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirket’e ait etik ilkeler ile 

değerler ve Şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır.  
 Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.  
 Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya kişilerin seçiminde Şirket’in kurumsal sosyal 

sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir.  
 Şirket tarafından yapılacak bağışların yıllık üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Aynı yıl içinde bu 

sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. Bağış miktarına 
ilişkin olarak, her halde, SPK'nın belirleyeceği emredici sınırlara uyulur.  

 Şirket tarafından yapılan bağış ve ödemeler, SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur. 

 

 


